Warszawa, dnia 15 maja 2017 roku
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
I Wydział Cywilny
ul. Terespolska 15A
03-813 Warszawa

Sygn. akt I Ns 1496/15
(w odpowiedzi należy podać sygnaturę akt jw.)

Pan
Następcy prawni Ewy Eugenii
Sobocińskiej
strona internetowa tut. Sądu

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA
Sekretariat Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I
Wydział

Cywilny

doręcza

odpis

postanowienia

z

dnia

21.04.2017r.

wraz

z

uzasadnieniem.
Od wydanego postanowienia przysługuje zażalenie.

Na zarządzenie sędziego
z up. Kierownika Sekretariatu
Małgorzata Kraśnicka

Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania
sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej ( Dz. Urz. MS nr 5, poz.22 z
późn. zm.) jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie teleinformatycznym"

POUCZENIE
1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, na postanowienie kończące postępowanie stronom służy zażalenie.
2. Na inne postanowienie służy zażalenie tylko w wypadkach wyraźnie w ustawie wskazanych.
3. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego
dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie.
4. Jeżeli ustawa nakazuje doręczenie odpisu postanowienia, termin do zażalenia liczy się od daty doręczenia.
Wynosi on siedem dni. Zażalenie wniesie po upływie terminu nie będzie przyjęte.
5. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy termin upływa dnia następnego.
6. Oddanie pisma procesowego w urzędzie pocztowym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam
skutek wywołuję złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej, albo przez osobę pozbawioną
wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku.
7. Zażalenie wniesione po terminie Sąd odrzuci. Pismo odrzucone nie wywołuje żadnych skutków jakie ustawa wiąże
z wniesieniem pisma procesowego do sądu.
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P OSTANOWIENIE
Dnia 21 kw ietnia 2017 r.
Sąd Rejonowy dla W arszawy Pragi-Południe w Warszawie I Wydział Cywilny
w składzie następującym :
Przewodniczący: SSR A nna M aria Szcząska - Wójcik
po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Warszawie
n a posiedzeniu niejawnym
sprawy z w niosku J a n a Serockiego
z udziałem M irosława Kryczki, Leszka Kryczki, Jo an n y Złotucha-Szynkiewicz,
Józefa Sobocińskiego, J a n a Sobocińskiego, Ewy Sobocińskiej, Anny Jaglińskiej Stańczak, Sławom ira Jaglińskiego
o zasiedzenie
postanowił:
1. odrzucić w niosek w sto su n k u do w skazanych jako uczestnicy, a zmarłych
przed złożeniem wniosku: Ewy Eugenii Sobocińskiej (z d. Kowalskiej) i J a n a
Wojciecha Sobocińskiego;
2. n a podstaw ie art. 510 § 2 k.p.c. wezwać do udziału w sprawie w charakterze
uczestniczki B arbarę Sobocińską;
3. n a koszt wnioskodawcy dokonać w piśmie poczytnym n a całym obszarze
Państw a,

gm achu

Sądu

Rejonowego

dla

W arszawy

Pragi-Południe

w

W arszawie oraz Urzędzie Dzielnicy W arszawa Wawer ogłoszenia następującej
treści:

„W Sądzie Rejonowym

dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I Wydział

Cywilny toczy się z wniosku Jana Serockiego z udziałem Mirosława Kryczki', Leszka
Kryczki, Józefa Sobocińskiego, Joanny Złotuchy-Szynkiewicz, Anny Jaglińskiej Stańczak, Sławomira Jaglińskiego i Barbary Sobocińskiej pod sygn. akt I Ns
1496/15, postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w
Warszawie-y/esołej przy ul. Idzikowskiego 1, oznaczonej numerem ewidencyjnym 85
z

obrębu

. 8-06-04,

zainteresowanych,

w

o powierzchni
szczególności:

0,2364ha.
Wacława

Sąd

wzywa

Sobocińskiego,

wszystkich

Ewę

Eugenię

Sobocińską (z d. Kowalską), Stefana Jaglińskiego i Reginę Jaglińską lub ich
następców prawnych
, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego
*
ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sadzie i wykazali swe prawa do nieruchomości. W
przeciwnym razie Sąd stw

ię, jeżeli zostanie ono udowodnione.”
Za zgodność z oryginałem
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